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هاي يك سازمان شامل زمين، ساختمان، تجهيزات و ماشـين آالت اسـت و ارزش               ، دارايي حسابداريدر فن      

در . شـود هاي پولي محاسبه و براي آنها نرخ استهالك ساالنه نيز در نظر گرفته مـي              ب مقياس ها بر حس  ييدارا
شـود و  آورده مـي  هـا ييـ گذاري است در سـتون دارا مشاهده و ارزشحسابداري آنچه به صورت فيزيكي قابل 

ري جـايي بـراي     در حـسابدا  . گيـرد  قرار مي  "هاي جاري  هزينه "در فهرست   ) زارمغز اف (نيروي انساني سازمان    
ترين منبع توليد    مهم   اقتصادحال آن كه در علم      . هاي فرصت و اعتبارات غير مالي وجود ندارد       محاسبه هزينه 

بلكـه    " هزينـه بـر    "  خدمات و كاالها، نيروي انساني است و نيروي انساني كارآمد نه به عنوان يـك عامـل                
 يـك دارايـي اسـت و ايـن تـوان انديـشه،              "زارمغـز افـ    "در اقتـصاد    . شودترين منبع توليد شناخته مي    اساسي

. آوردپديد ميابتكار،آفرينش،مديريت و كارآفريني نيروي انساني است كه ثروت مادي و غيرمادي براي سازمان 
 آن تبلور   "مارك يا آرم  " يا   " شهرت "شود و در حسن   كوران وقايع ساخته مي    و اعتبار سازمان در گذرگاه زمان    

 ها كه زماني در قدرت    به همين سبب نيروي انساني توليدي سازمان      . يابد ملي و بين المللي مي     يافته و مقبوليت  
ها قرار گرفت و اكنون در اولين دهه قرن بيـست و  سفيد يقه ها بود پس از جنگ دوم جهاني در اختيار       يقه آبي 

 اقتصاد دانايي محور  است و كشورها    هها يعني صاحبان انديشه و كارآفرينان قرار گرفت       يكم، در اختيار يقه طاليي    
  . است توليد دانش و نوآوري به نوعي گفتمان رقابتي بدل شدههاي  و راهبردهرا شعار خود قرار داد

هـاي صـنعتي و      از سازمان  ، خاستگاه انباشت، توليد و انتقال دانش بودند       يها كه زمان  در اين رهگذر، دانشگاه      
 هـا  دانش  توليد روزافزون انواع  . افتند مي واپساند،  هاي يادگيرنده بدل شده   انكه در اين عصر به سازم      خدماتي

هـم از ايـن     . آور انتقال آنها، انتشار اطالعات و يادگيري دانش را به راحتي فراهم آورده اسـت              و سرعت سرسام  
ارائـه آخـرين     دانـشگاه  ديگـر تـوان         .ها به تدريج در حال تغيير مـسير اسـت         موريت دانشگاه أروي است كه م   

. مانـد هاي پرظرفيت علمي واپس مـي     هاي روزآمد را ندارد و در كوران رقابت با سايت         اطالعات و عرضه دانش   
 ،يابـد  اسـت خاتمـه نمـي   نكهنه شد اما نقش دانشگاه  به توليد نيروي انساني با دانشي كه روز به روز در سال              

ها ها و منش  نگرش ها،  ها، بينش ها، روش هي مهارت هاي نوين آموزشي و تحقيقاتي و يادد      بلكه آفرينش شيوه  
هـاي دانـشگاهي كـه      در اينجاست كه نقش داشته    . بايست برجسته شود  هاست مي كه از وظايف اصلي دانشگاه    

 كوتـاه يـاد   تيتوان در مدها را ميها و روش چرا كه دانش؛گرددنيروي انساني فرهيخته و كارآمد است بارز مي   

In this article the author explains that the real asset of the universities is 
the brain-ware and the academician should be supported by the officials 
to increase the asset. 
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گيـرد و    زمان زيادي را مي    ،هاي سنجيده و درست    و رفتار  "ها منش " ولي ياددهي و يادگيري      ،داد يا فرا گرفت   
هـا   براي فراگيري رفتـار    يگونه درسنامه يا طرح درس    هيچ. رساني ممكن نخواهد بود   هاي اطالع از طريق سايت  

 در فرآينـد    ، درسـت  نيهـاي ارتبـاطي و انـسا       مهـارت  وهـا    رفتار ،هااست و كسب بينش   ف يا نگاشته نشده   يتعر
ضوري و رابطه استاد شاگردي و تعامالت دانشجويي و  حتحصيل دانش تعريف نشده و انتقال آنها تنها با ارتباط

هـا و   اينجاست كه بايد رسالت نيروي انساني دانشگاهي در راستاي اصالح رفتـار           . كارگروهي امكان پذير است   
تواند چنين توقعي را بـرآورده      هاي كنوني به نيروي انساني مي     ما آيا رويكرد  ا .سازي سمت و سو گيرد    شخصيت

  سازد؟
 تجربـه  . اسـت هاي مالي، رويكردي كامالً حـسابداري     ها در عملكرد  رسد كه رويكرد دانشگاه   به نظر مي     

  )ع و منـاب    مـديريت  توسـعه ( هاي اقتـصاد بهداشـت بـراي معـاونين پـشتيباني          نگارنده در برگزاري كارگاه   
هـا  هاي اداري و مالي دانشگاه    است كه اصوالً مديريت سيستم    هاي علوم پزشكي كشور نشان داده     دانشگاه

هاي اقتصادي مديريت منابع     نگرش  و ها آشنا و با مفاهيم    ها و پرداخت   بودجه، دريافت  ،با مفاهيم حسابداري  
  .هاي دانشگاهي مشهود استر مديريت اين نگاه در اكث،اند و از درك عميق مفاهيم توسعه غافلندبيگانه

 نيروي انساني كارآمد و با تجربه نه يك سرمايه كالن كه بـه دسـتگاه اعتبـار               ،هادر مديريت كنوني دانشگاه      
ها تـا حـد چگـونگي موازنـه         به هنگامي كه دغدغه دانشگاه    . شود بلكه يك عامل هزينه بر تلقي مي       ،بخشدمي

       ثر اعتبارسـازي بـاقي    مـؤ هـاي   راهبـرد سـازي   كند، جاي اندكي بـراي پيـاده      يدخل و خرج روزمره تنزل پيدا م      
ها را بـه انـزوا   داشته اعتبارسازي معتبرانبينانه گروهي در بيكارانه و كوته  هاي كاسب ماند و از سويي رقابت    مي

  .كندها بدل مي نداشته بهكشيده و
آموختـه  گيرنده و دانـش    بلكه نيروي انساني آموزش    ،ه است نه تنها نيروي انساني آموزش دهنده يك سرماي           

تر متوجـه    دانشگاه بيش   به نجا كه نگاه بيروني   آافزايد و از    پيشرو نيز به سرمايه دانشگاه مي       و ، هوشمند اندكار
 اعتبار دانشگاه با برون دهي نيروهاي متخصص كارآمد و موفق كه از توان علمي، فني و                 ،محصوالت آن است  

 هـا هاي دانشگاه هاي پيشرفته بودجه  به همين سبب در كشور    . شود برتري برخوردار باشند، افزون مي     شخصيتي
 دو جانبه اعتبار آفرين و به تبع آن بودجه آفـرين       ي خدمت نيروي انساني است و نيروي انساني خود در تعامل          در

 تقريبـاً    بـرآورد شـد كـه      ليارد دالر  مي 3/2 رقمي حدود    2005 در سال     هاروارد بودجه دانشگاه براي مثال،   . است
همين رقـم   . استهاي صنعتي ايران بوده    برابر مجموع بودجه دانشگاه    60و  اردن  نيمي از بودجه كشور     مساوي  

بدين سان در همان . استبرآورده شدهدر آن سال هاي صنعتي ايران   دانشگاه  برابر بودجه  40 حدود   MITبراي  
  ايـران  اردن،هـاي اسـالمي   نفر از كـشور 4 نفر در آمريكا و فقط 3600دنيا،  شمند برتر   ي اند 4000سال از جمع    

 فقط يك دانشگاه توانـسته اسـت پـس از           2007اند و در سال     تركيه بوده  و   ، پاكستان )دانشگاه صنعتي شريف  (
  . دانشگاه برتر دنيا قرار گيرد500 در جمعتالش و انتظار ها سال

رج نهد و هم به ترغيب افـزايش  اهاي آكادميك خود را    ييبايد هم دارا  شگاه مي بنابراين به اعتقاد نگارنده دان       
 و  به پيشرفت علمي و جذب نخبگان، ترغيب دانشجويان و دستياران  أتتقويت اعضاي هي    .دارايي خود بپردازد  

را افزايش سازي دانشگاهي تواند توان سرمايهارزش، مي  غير علمي و بيهاياعتمادسازي علمي به جاي ارتباط
 .بندي دانشگاهي داخلي و خارجي براي ما دست و پا كندتري در ردهدهد و جايگاه مناسب
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